Agenda do mês de Junho de 2015
02/06 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

04/06 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família
09:00h Devocional

07/06 – Domingo

09:30h EBD
18:00h Culto de ministração e louvor

09/06 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

11/06 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família
09:00h Devocional

14/06 – Domingo

09:30h EBD

Culto de Santa Ceia
“Façam isso em
memória
de
mim” I Coríntios
11:24b.
Nossa Santa Ceia
será realizada no
dia 14 de Junho
(domingo). Queremos lembrar aos
queridos membros que tragam seu
alimento para a Campanha do Kilo.
Existem famílias que são abençoadas
com sua doação.

18:00h Culto de Santa Ceia
16/06 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

18/06 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

21/06 – Domingo

09:00h Devocional
09:30h EBD
18:00h Culto de ministração e louvor
23/06 – Terça

19:30h Culto de oração (membros)

25/06 – Quinta

19:30h Culto de oração pela família

27/06 – Sábado

19:00h Culto Jovem

Ação Social
A entrega das cestas básicas para as
famílias será dia 21/06 (domingo)
podendo ser durante a EBD ou
durante o culto e dia 25/06 (quinta)
dentro do horário do culto.

Espaço Novo Ser

09:00h Devocional
28/06 – Domingo

Informações para doações:
Banco Santander
18:00h Culto de ministração e louvor
Agência ...................3122
19:30h Culto de oração (membros)
30/06 – Terça
Conta Corrente .......13000176-2
Ou se preferir, pode-se efetuar o
“Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra pagamento
com
a
própria
parte mil…” Salmos 84;10
tesouraria da igreja.
09:30h EBD

Tardes de Bálsamo
O bálsamo é uma reunião somente de mulheres, onde há
momentos de oração e comunhão. No mês de Maio
acontecerá nos dias 03 e 17, às 14hs.
Não se esqueça de convidar uma amiga visitante.
Jeremias 46:11 “Sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem
filha do Egito; debalde multiplicas remédios, pois não há
remédio para curar-te.”

Quer crescer em graça e
conhecimento?

Ministério Evangelístico Novo Ser
Em Parque Araruama
Av. Presidente Castelo Branco, Lt. 13, Qd. 112 - Parque Tietê
– São João de Meriti. CEP:25.585.521

Informativo do mês de Junho de 2015
Adquira sabedoria
Adquirir conhecimento no mundo contemporâneo é algo imprescindível para a sobrevivência
profissional e até mesmo para as relações interpessoais, pois nem todos os grupos sociais estão
dispostos a abraçar aqueles que não estão conectados com o mundo ao seu redor ou com o
conhecimento que rege o seu cotidiano. Teriam então “conhecimento e sabedoria” o mesmo
significado? Certamente não.
O primeiro você pode adquirir nos bancos escolares, no dia a dia da vida, em seu trabalho, no
seio da família, com grupos de amigos etc. Já a sabedoria, só podemos obter quando tememos
ao Senhor (Pv 9.10). E para isso, necessitamos aprimorar a nossa comunhão e confiança nele e
para com Ele.
A Bíblia nos ensina que “o temor do Senhor é o princípio da sabedoria; e o conhecimento do
santo é prudência” (Pv 9.10). Percebemos então que aliados à sabedoria, outros adjetivos se
incorporam à mesma. E como é importante quando alguém a quem consideramos “sábio”,
possui o conhecimento para nos auxiliar e a prudência para nos admoestar.
Deus, Aquele que possui toda sabedoria e conhecimento, nos entregou um legado de
ensinamentos que nos tornarão aptos a agir e a reagir a toda e qualquer situação que
venhamos a atravessar em nosso viver; nos fará capacitados a adquirir mais e mais
conhecimentos para sobrevivermos a um mundo tão competitivo e globalizado. E nos ajudará
quando O buscarmos primeiramente e de forma sábia, tementes aos Seus conselhos, a fim de
enfrentarmos os dissabores que todos os homens provam em seu caminhar. E de que forma
tudo isso será possível? Reconhecendo o lugar que o Senhor necessita ocupar em nossas vidas,
ou seja, o primeiro! Dessa forma, portanto, se cumprirá sobre cada um de nós aquilo que o
Senhor nos ensina por meio de Sua preciosa Palavra.
“Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos,
para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento,
e, se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como
a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, entenderás o temor do Senhor e
acharás o conhecimento de Deus. Porque o SENHOR dá a sabedoria, e da sua boca vem a
inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos; é escudo para
os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus
santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Portanto, a
sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma” (Pv 2.1 a 10).
Ouçamos, então, os sábios conselhos do Senhor e descansemos em Seu conhecimento.
Deus os abençoe,
Texto de Ana Lúcia Lemos

Aniversariantes de Junho

R Site da Igreja
www.igrejanovoser.com.br

A você, membro Novo Ser,
desejamos toda sorte de
benção, de paz e felicidades.
PARABÉNS!

Dia do Pastor – 14/06

 03/06

Marley Paulino Cabral

 04/06

Luis Fernando Menezes Souza

 05/06

Noélia Santos Menezes Souza

 05/06

Vera Lúcia Espíndola de Oliveira

 06/06

Arlete de Jesus Castro Pontes

 10/06

Cristina Alves Batista

 16/06

Alan Amichi

 17/06

Cristiana da Silva

 17/06

Luana Alana Gonçalves de Melo

 18/06

Douglas do Nascimento

 19/06

Andreia Regina Campos dos Anjos

 19/06

Wendel Godoy da Silva

 20/06

Bruno César de Paula Lima

 22/06

Maria dos Remédios Oliveira Menezes

 25/06

Salomão Menezes Souza

 28/06

Bruna Corrêa Porto Silva

 28/06

Helen Goulart Coutinho

12 de Junho

 29/06

Fernanda Encarnação Bruno

 29/06

Lucas de Carvalho Silva Souza

Um Feliz dia dos namorados a todos
os casais Novo Ser.

Consagração
A consagração acontecerá nos dias 13 e 27 (sábados), de
08:30h às 10hs. Não deixe de vir, contamos com você.
Jeremias 29:13: “Buscar-Me-eis e Me achareis quando Me
buscardes de todo o vosso coração.”

“E ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para
evangelistas, e outros para pastores e
mestres.” Efésios 4:11
Amamos vocês!

Culto Jovem
No dia 27, às 19hs, será realizado mais
um Culto Jovem em nossa igreja. Será
uma noite especial de adoração e
louvor. Convide um amigo.

Cantinho Feminino

Na Bíblia encontramos uma boa coleção de mulheres conhecidas pela sua maneira de agir. Uma delas é Maria de

A paz do Senhor, minha irmã!
Fazemos parte de um grupo de milhões de mulheres evangélicas no Brasil, e gostaria que
parasse para analisar se você é só um número ou se realmente tem feito a diferença. A Palavra
de Deus em 1 Tessalonicenses 5:22, diz: “Abstende-vos de toda a aparência do mal”. Existem
outras traduções que dizem: “afastem-se, fujam, evitem”.
Como o mal tem se apresentado para você? Geralmente, o mal se apresenta para nós mulheres
por meio da novela, consumismo desenfreado, preguiça, espírito de sensualidade, fofoca,
picuinhas, alimento para o ego, e tantas outras coisas. Não subestime a inteligência do diabo,
pois ele sabe o seu ponto fraco e vai tentar trabalhar nisso.
E quanto a nós, o que devemos fazer? Podemos nos comparar com uma planta. Para uma planta
frutificar, florescer, ela precisa de alguns cuidados. A planta precisa dos nutrientes necessários,
do equilíbrio do sol e da água e principalmente da poda. Cortar as folhas velhas, arrancar o que
impede seu crescimento, retirar as ervas daninhas que tentam sufocá-la.
E quanto a nós, minhas irmãs, será que estamos nos alimentando corretamente e retirando de
nossas vidas tudo aquilo que impede de avançarmos? Está na hora de eu e você abrirmos nossos
olhos espirituais e começarmos a fazer a diferença por onde quer que andarmos.
“Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, esse comete pecado.” Tiago 4:17.
Ou seja, pecado não é apenas fazer o que é errado, mas também deixar de fazer o que Deus
quer que você faça. Eu e você que temos o conhecimento da Palavra, sabemos o que deve ser
feito. Jesus está pronto para começar, continuar ou terminar a boa obra em sua vida. E você?
Fernanda Moreira.

Eventos do mês
de Maio
Departamento Infantil
A vocês, irmãos, que desejam fazer
parte do Dep. Infantil, seja como
professor ou contribuindo com o
lanche, procurem a Daiane ou Ingrid.

As fotos estarão no site
de nossa igreja em breve.

No mês de Maio tivemos momentos de comunhão e muita
alegria em nossa igreja. Não fique de fora dos próximos eventos.
Sua presença é muito especial!
- Passeio dos Jovens – Ilha Grande
- Passeio dos Adolescentes– Quinta da Boa Vista
- Encontro Jovem
- Congresso da Família
- Café da manhã

